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Gardimax medica lemon spray 30ml
 

Cena: 25,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2mg+0,5mg)/ml

Opakowanie 1 but.a 30ml

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Chlorhexidini digluconatis solutio, Lido

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: TACTICA

ILOŚĆ: 30 ml

 

OPIS:

Gardimax Medica Lemon Spray to aerozol do jamy ustnej i gardła.

 

DZIAŁANIE:

Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania w przebiegu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej. Spray Gardimax Medica lemon
zawiera dwie substancje czynne – chlorowodorek lidokainy oraz chlorheksydynę. Chlorowodorek lidokainy działa miejscowo
znieczulająco, natomiast chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

 

WSKAZANIA:

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w
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przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dorośli, dzieci powyżej 12 roku życia: jednorazowo aplikować 3-5 dawek, stosować 6-10
razy na dobę. Dzieci powyżej 30 miesiąca życia: jednorazowo aplikować 2-3 dawki, stosować 3-5 razy na dobę. Rozpylać bezpośrednio w
jamie ustnej. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania maksymalnie 3-4 dni.

 

SKŁAD:

Jedna dawka leku zawiera: substancje czynne: 0,18 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny, 0,04 mg chlorowodorku lidokainy oraz
substancje pomocnicze: aromat cytrynowy, sukraloza E955, etanol 96%, glicerol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, woda
oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie przyjmować leku Gardimax Medica Lemon Spray, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (roztwór diglukonianu
chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lek ten zawiera alkohol (29,7 % objętości etanolu tzn. do 180 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,54 ml piwa lub (0,22 ml) wina w
dawce). Jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu.

Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak
osoby z chorobą wątroby lub epilepsją.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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